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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Amfiteatr Miejski i teren centrum miasta
Nazwa projektu: Amfiteatr Pełen Kultury

Lokalizacja projektu:
(adres. nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:f--___;_~L.._-___;_-----J---===~~. --_.

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu: '
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania. ktćre będą podjęte do jego realizacji. cele projektu. adresaci projektu
itp.)

.Arnfiteatr pełen kultury" to działanie mające na celu wzbudzenie aktywizację przestrzeni jaką jest
Amfiteatr Miejski. Miejsce to ma stać się epicentrum społecznej aktywności. Projekt zakłada
realizację regularnych działań społeczno-edukacyj no-kulturalnych na terenie Amfiteatru Miejskiego
w okresie od maja do października 2016 roku. Działania te będą dostępne dla wszystkich
mieszkańców, a ich zakres jest tak szeroki, że każdy w wieku od O do 100+ znajdzie coś dla siebie.
Prowadzone przez nas zajęcia przygotowujemy na podstawie wcześniejszych rozmów z
mieszkańcami, tak by odpowiadały ich potrzebom i gustom. Są to działania warsztatowo-
edukacyjne oraz sportowe nastawione na określony rezultat, jak np. przygotowanie niebanalnego
pikniku, wystawy, programu artystycznego opartego na energii mieszkańców.

Planowane są:
- Regularne warsztaty: fotograficzne, kulinarne, muzyczne, teatralne, filmowe, pracownia szablonu i
inne.
- Koło gospodyń miejskich
- Spotkania z rodzicami
- Pokazy filmowe i kino letnie
- Wystawy
- Spotkania z pisarzami, twórcami kultury, dziennikarzami
- Open mike
- Stand up
- Kabarety
- Koncerty
i wiele innych działań, które tworzyć się będą spontanicznie w pracy.

Dodatkowo planowane są naprawy i malowanie ławek, naprawa lamp i odświeżenie samego
amfiteatru, tak aby miejsce to było przyjazne dla wszystkich mieszkańców.

Koszt: 118.000zł

Składa się na to:
50.000 - Koszty osobowe stałe: koordynacja, koszt organizacji wydarzeń, instruktorzy prowadzący
zajęcia,
20.000 - Pozostałe koszty osobowe: zaproszeni artyści, pomoc organizacyjna, m.in. obsługa
techniczna, obsługa graficzna, ochrona

18.000 - Koszt remontu



20.000 - Materiały do warsztatów
6.000 - Koszty utrzymania

4.000 - koszt realizacji promocji zadania

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu. jaki problem rozwiąże. komu będzie służył. dlaczego należy go zrealizować itp .)

Amfiteatr miejski jest miejscem na co dzień opustoszałym. Rocznie odbywa się w nim nie więcej niż
dziesięć wydarzeń przez co regularnie niszczeje i niejako staje się miejscem zapomnianym.
Projekt ma na celu odtworzenie tego miejsca jako pełnego kultury i zabawy. Chcemy aby
przynajmniej przez pół roku Amfiteatr żył w pełni, i stał się miejscem częściej i chętniej
odwiedzanym przez mieszkańców. Chcemy aby miejsce to stało się dla wielu osób wytchnieniem
od codziennych spraw. Ważnym jest także fakt potrzeby przeprowadzenia drobnych remontów na
terenie Amfiteatru tj. - naprawa i odmalowanie ławek, naprawa oświetlenia, odświeżenie całego
Amfiteatru i załatanie dziur w dachu. Dzięki wsparciu w budżecie obywatelskim miejsce to może na
nowo ożyć.

Powyższe przesłanki oraz nieobecność regularnych działań stymulujących rozwój społeczeństwa
obywatelskiego stanowią jasny powód do prowadzenia w tym miejscu projektów kulturalno-
społecznych.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Zdjęcia obecnego stanu amfiteatru

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:

05.10.2016
Patryk Kuś
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